DA N S K DA N I S H

D O W N LOA D B A N G & O L U F S E N APPEN

Brug Bang & Olufsen-appen til opsætning,
produkttilpasning og funktioner til at forbedre
lytteoplevelsen.
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TÆ N D/ S L U K

On

Flyt kontakten til ON for at tænde for
hovedtelefonerne.
Flyt kontakten til OFF for at slukke for dem.
Hovedtelefonerne slukkes automatisk, når de ikke
har været i brug i 15 minutter. Beoplay H95 husker
tidligere tilsluttede enheder. Når den er tændt, vil
den forsøge at tilslutte sig tidligere parrede enheder
igen.
Flyt kontakten til den øverste position og hold den
der i 2 sek. for at påbegynde Bluetooth-parring.
Slip kontakten, når der høres en lyd, og indikatoren
begynder at blinke blåt.
Din Beoplay H95 er klar til parring via Bang &
Olufsen-appen eller i Bluetooth-indstillingerne på din
enhed.
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DAG L I G B R U G

Betjen hovedtelefonerne ved hjælp af touchbrugerfladen i aluminium på den højre ørekop og
drejeknapperne på hver ørekop.

Handling

Betydning

Tryk i midten

Afspil/pause

Stryg fremad

Afspil næste nummer

Stryg bagud

Afspil forrige nummer

Drej på knappen på højre
ørekop

Lydstyrke

Drej på knappen på
venstre ørekop

Styr aktiv støjreduktion
og lydtransparens
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A K T I V S TØ J R E D U K T I O N O G
LY DT R A N S PA R E N S

Drej på knappen på venstre ørekop for at vælge
mellem aktiv støjreduktion og lydtransparenstilstand.
Drej på knappen i retningen af din ryg for at
øge niveauet af støjreduktion, indtil du hører en
feedbacklyd. Den er tegn på, at det højeste niveau
for støjreduktion er opnået
Drej knappen i retningen af dit ansigt for at øge
niveauet af lydtransparens-tilstand, som forstærker
lydene fra omgivelserne. Bliv ved med at dreje,
indtil du høre en feedbacklyd, der er tegn på, at det
højeste niveau lydtransparens er opnået.
Du kan indstille drejeknappen i midten, hvilket er
markeret med en feedbacklyd. Dette betyder, at både
aktiv støjreduktion og lydtransparens-tilstand er slået
fra.
Beoplay H95 har Adaptive Active Noise Cancellation,
der automatisk reducerer lyden fra dine omgivelser,
alt efter hvor støjende de er
Hvis du hellere vil deaktivere denne funktion, skal du
blot slå den fra i Bang & Olufsen-appen.
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OPKALD

Brug touch-fladen af aluminium på højre ørekop til at
styre dine opkald.
Handling

Betydning

Kort tryk

Besvar et opkald

Dobbelt tryk

Afslut et opkald eller
afvis et indgående
opkald

Stryg fremad

Viderestil det
aktive opkald til din
smartphone
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O P B E VA R D I N E H OV E DT E L E F O N E R

Max

For at opbevare hovedtelefonerne i etuiet skal
du sørge for, at skyderne er trukket helt ud, dreje
ørekopperne, så de ligger fladt, og folde ørekopperne
ind mod hovedbøjlen.
Der er plads til et mini-jack-kabel, et ladekabel og en
flyadapter inde i rummet i etuiet.
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OPLADNING

Du kan oplade hovedtelefonerne via USB-C-kablet,
der følger med i æsken.
Du kan stadig bruge hovedtelefonerne, mens de
oplades.
Det tager ca. 2 timer at oplade Beoplay H95 helt.
Når batteriet er fuldt opladet, lyser indikatoren grønt.
Når strømmen i batteriet er på under 10 %, lyser
indikatoren rødt, og der høres en lydbesked.
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